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Рекомендації Експертної Ради з питань регіональної політики зайнятості 

(за результатами засідання 1 липня 2021 р.) 

 

На виконання Указу Президента України № 130/2021 від 30.03.2021 р. «Про 

пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти» щодо 

участі Національного інституту стратегічних досліджень у реалізації пункту 3 статті 

4 стосовно розроблення рамкової методики аналізу регіональних ринків праці, що 

передбачає механізм здійснення щорічного моніторингу та актуалізації відповідних 

даних, наказом директора Національного інституту стратегічних досліджень 

створено експертну раду з питань регіональної політики зайнятості. 

Основними завданнями експертної ради визначено:  

- обговорення проблемних питань у сфері регіональної політики зайнятості, 

встановлення загроз економічній та соціальній безпеці, що виникають у цій сфері, 

визначення пріоритетних напрямів їх мінімізації, розробку практичних заходів щодо 

реалізації регіональної політики зайнятості; 

- опрацювання пропозицій експертів та формування узгодженої позиції щодо 

підготовки науково обґрунтованих рекомендацій для Президента України, Ради 

національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, окремих 

міністерств, інших органів державної влади стосовно шляхів розв’язання проблем у 

сфері регіональної політики зайнятості, методичних основ аналізу регіональних 

ринків праці; 

- здійснення експертизи проектів стратегічних і програмних документів держави, 

нормативно-правових актів із відповідних питань. 

На засіданнях експертної ради з питань регіональної політики зайнятості 

планується обговорення питань щодо проблем та викликів інформаційного 

забезпечення аналізу регіональних ринків праці; основних стейкхолдерів, залучених 

до аналізу та моніторингу розвитку ринків праці (регіональний рівень); напрямів 

посилення міжвідомчої координації щодо формування інформаційної бази для 

аналізу регіональних ринків праці (кількісні та якісні оцінки); оптимізації 

методичних підходів до аналізу регіональних ринків праці; пропозицій щодо 

розробки рамкової методики аналізу регіональних ринків праці, що передбачають 

формування механізму щорічного моніторингу, та актуалізації відповідних даних. 

На першому засіданні 1 липня 2021 року члени експертної ради з питань 

регіональної політики зайнятості – представники Міністерства економіки України, 

Міністерства освіти і науки України, Державного центру зайнятості України, 

Національного агентства кваліфікацій, Конфедерації роботодавців України, 

Федерації металургів, наукових інститутів, міжнародних проектів – обговоривши 

методологічні підходи до створення Рамкової методики аналізу регіональних ринків 

праці: 

І. Відмітили необхідність: 

- аналізу регіональних ринків праці для удосконалення механізму формування 

державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих 

кадрів; визначення основних цілей та ключових стейкхолдерів аналізу ринку перед 

розробкою Рамкової методики аналізу регіональних ринків праці; врахування 

пріоритетів стратегій регіонального розвитку при визначенні потреб у робочій силі 

(за видами економічної діяльності та професіями); 

- детального опрацювання алгоритму аналізу регіональних ринків праці, що 

передбачає: 1) збір, узагальнення та аналіз статистичних та адміністративних даних 
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щодо розвитку регіональних ринків праці; 2) організацію та проведення опитувань 

роботодавців щодо потреб регіональних ринків у робочій силі; 3) організацію та 

проведення опитувань випускників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з питань працевлаштування та професійної реалізації; 4) організацію 

експертних опитувань (проведення фокус-груп) ключових регіональних 

стейкхолдерів щодо існуючих та перспективних потреб регіональних ринків праці у 

робочій силі за професіями; 

ІІ. Рекомендували: 

- підготувати наступне засідання Експертної Ради, присвячене обговоренню 

пропозицій до проекту Рамкової методики аналізу регіональних ринків праці; 

методичних підходів до проведення статистичного аналізу, організації опитування 

роботодавців та випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

можливостей узагальнення та співставлення отриманих результатів; 

- конкретизувати механізми застосування та технології кількісного аналізу 

ринків праці та отримання даних, які надалі мають бути використані для 

прогнозування регіональних ринків праці як основи збалансування попиту та 

пропозиції; порядок узагальнення отриманих результатів та презентації їх усім 

зацікавленим сторонам; механізм здійснення щорічного моніторингу та актуалізації 

відповідних даних; 

- провести аналіз та обговорення (із залученням ключових регіональних 

стейкхолдерів) стратегій регіонального розвитку, з метою актуалізації питань 

розвитку професійно-кваліфікаційної складової людського капіталу на 

регіональному рівні для визначення пріоритетних для покращення якості 

професійної складової людського капіталу видів економічної/промислової діяльності 

та формування переліку найактуальніших професій у кожному регіоні; 

- розробити порядок залучення до збирання інформації, обговорення основних 

результатів обстеження розвитку ринків праці на місцевому та регіональному рівнях 

громад та громадських організацій, які діють на їх території;  

- організувати навчання фахівців, залучених до аналізу регіональних ринків 

праці, в онлайн чи офлайн форматі, з метою вироблення чіткого й узгодженого 

розуміння особливостей використання відповідного інструментарію в їхній роботі; 

сприяти широкому залученню ключових стейкхолдерів, яка спеціалізуватиметься на 

проведенні аналізу ринку праці у кожному регіоні, на основі використання рамкової 

методики, налагодженні якісної комунікації між роботодавцями, закладами освіти, 

місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування з питань 

визначення найбільш затребуваних професій на регіональних/місцевих ринках 

праці; 

- запропонувати для обговорення методичні підходи до визначення найбільш 

масових та дефіцитних професій (на регіональному рівні); трактування понять 

«дефіциту кадрів» і «оборотності кадрів»; системи профорієнтації на регіональному 

рівні. 

 

Національний інститут стратегічних досліджень  


